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treatment tables
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Kussenverwarming
De kussens met geïntegreerde 
verwarming zorgen voor 
ontspannen patiënten.
De beste behandeling start met een 
warm welkom!
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N’Run 5S

De N’Run 5S EVO heft, naast alle 
features van de N’RUN 5, als extra 2 
neerklapbare versmallingssteunen 
over de volledige breedte van het 
middelste kussen. Hierdoor heb 
je steeds de meest ontspannen 
en ergonomische houding tijdens 
behandelingen waarbij je dicht bij je 
patiënt wilt staan. 

N’Run 5

De  N’Run EVO 5 is het vlaggenschip 
van Naggura. De bank combineert 
het hoogste comfort met perfecte 
ergonomie en een prachtige 
afwerking. De ultieme bank voor de 
meest veeleisende therapeut.

Oasis! Het nieuwe hoofdkussen van 
de EVO
Oasis is een high-tech hoofdkussen 
met 2 verschillende dichtheden.  
Het neuskussen is extra zacht voor 
maximal comfort en naadloos voor 
100% hygiene! 
Een duik in het Oasis-hoofdkussen en 
je bent even helemaal van de wereld.

LED verlichting
Creëer een mooie en ontspannen sfeer in de 
praktijkruimte.  
De Naggura Evo licht op in jouw praktijk.

Versmallingssteunen (model S)
Behandel jouw patiënt in de meest 
ergonomische werkhouding 
dankzij de neerklapbare 
versmallingssteunen. 
Zo kun je altijd ontspannen werken.
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N’Run 
De ultieme behandelbank.

Manipulatiekussens
De duo-polstering kussens 
combineren een basispolstering 
met hoge dichtheid met een dunne 
comfortabele toplaag.
Ideaal voor manipulaties.
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De premium bankenlijn voor fysiotherapeuten en 
ostepaten, die opvalt door zijn vernieuwend design 
en innovatieve techniek. 
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TwinLift by Naggura
Gegarandeerd een aangename 
en ontspannende houding! Het 
gepatenteerde TwinLift-systeem 
werkt met een gasveer en kan 
traploos ingesteld worden. Met 
één simpele bediening gaan de 
armsteunen gelijktijdig naar 
beneden. 
Ontspannen werken én liggen!
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Superieure stabiliteit
De N’Run is een stevige basis voor 
jouw praktijk!
Dankzij de buitengewone stabiliteit 
heb je geen energieverlies tijdens 
manipulaties en behandel je de 
patient optimaal.
Robuust en vertrouwd.

04N’Run
Het stijlicoon van Naggura,    
born to break the rules!

Spradling kunstleder
Het Spradling kunstleder van de 
Naggura banken en krukken is 
vanuit de fabriek voorzien van een 
onzichtbare Permablok 3 coating, 
voor een extra lange levensduur en 
perfecte hygiene in een medische 
omgeving.
Slijtvast en soepel.
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More power
Om jouw werk als professional 
te vergemakkelijken hebben de 
Naggura-tafels krachtige en snelle 
motoren.
The driving force of Naggura is you!
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N’Run design
Pure lijnen en zachte vormen. 
Naggura heeft het design van 
de traditionele behandeltafel 
opnieuw uitgevonden. Zo creëer 
je een prachtige praktijkruimte, 
die fijn werkt én jouw patiënten 
een goed gevoel geeft.
Buitengewone banken voor 
buitengewone therapeuten!
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N’Run 5

Vijfdelige elektrische behandelbank 
met uitgebreide instelmogelijkheden 
voor optimale behandelingen en 
comfort. De bank heeft een driedelig 
hoofddeel met de gepatenteerde 
TwinLift-armsteunen. Standaard 
uitgerust met twee motoren, voor 
hoogteverstelling en pli-verstelling. 
Met 4 onzichtbaar geïntegreerde 
wielen.

N’Run 3

Driedelige elektrische behandelbank 
met handgreep en uitgebreide 
instelmogelijkheden voor optimale 
behandelingen en comfort. 
Standaard uitgerust met twee 
motoren, voor hoogteverstelling en 
pli-verstelling. Met 4 onzichtbaar 
geïntegreerde wielen. Ook 
verkrijgbaar in 80cm breedte.

N’Run 4

Vierdelige behandelbank met 
kort hoofddeel, inclusief de 
gepatenteerde TwinLift-armsteunen 
en een lang been- of zitdeel. De 
hoogte kan worden ingesteld met 
de geïntegreerde kringschakelaar. 
Met 4 onzichtbaar geïntegreerde 
wielen. Ideaal voor fysiotherapie en 
massage.

N’Run 2L
Tweedelige elektrische behandelbank met handsteunen, ideaal voor de 
behandeling van patiënten in rug- of buiklig of in zithouding. De bank heeft 
één motor voor hoogteverstelling,, die wordt bediend met behulp van de 
geïntegreerde kringschakelaar. Met 4 onzichtbaar geïntegreerde wielen. 
Ideaal als onderzoeks- of massagebank.

N’Run 2W
Tweedelige elektrische osteopathiebank, met handsteunen en zijdelings 
inklapbare verbredingssteunen. Het blad is extra smal (55cm), zodat de 
therapeut tijdens de behandeling dicht bij de patiënt kan staan. 
Verkrijgbaar met comfortabele zachte of manipulatie polstering.
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N’Go
Slim, sportief en compact! 
Ready. Set. Go!

The N’Go way
De N’GO behandeltafel van Naggura 
is sportief, compact en eenvoudig 
in uitstraling. Maar vergis je niet: 
deze slimme behandeltafel is 
voorzien van heel wat technische 
oplossingen. 
Are you ready to Go?

Hoofdkussen met dubbele gasveer.
Het hoofddeel van iedere naggura 
bank heeft 2 gasveren voor optimale 
stabiliteit en belastbaarheid.
Voor een gegarandeerd lange 
levensduur!
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Handsteun
De ergonomische handsteunen 
zorgen voor een ontspannen houding 
in buiklig. 
Keep a grip on it!
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Spradling kunstleder
Het Spradling kunstleder van 
de Naggura banken en krukken 
is voorzien van een onzichtbare 
Permablok 3 coating, voor een 
extra lange levensduur en perfecte 
hygiene in een medische omgeving.
Slijtvast en soepel.

Easy access
De laagste stand van de N’Go banken 
is 45 cm zodat patiënten met 
verminderde mobiliteit gemakkelijk 
op en af de bank kunnen, over voor 
behandelingen waarbij een lage 
positie nodig is.
Voor een perfecte werkhouding!  
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Vijfdelige elektrische behandelbank 
met uitgebreide instelmogelijkheden 
voor optimale behandelingen en 
comfort. De bank heeft een driedelig 
hoofddeel met de gepatenteerde 
TwinLift-armsteunen. Standaard 
uitgerust met twee motoren, voor 
hoogsteverstelling en pli-verstelling. 
2 unidirectionele wielen.
Dankzij de vijf bladdelen is vrijwel 
iedere positie mogelijk.

N’Go 3

Driedelige elektrische behandelbank met handsteun en uitgebreide 
instelmogelijkheden voor optimale behandelingen en comfort. 
Standaard uitgerust met twee motoren, voor hoogsteverstelling en pli-
verstelling. 2 unidirectionele wielen. 

N’Go 2L

Tweedelige elektrische behandelbank met 
handsteunen, ideaal voor de behandeling 
van patiënten in rug- of buiklig of in 
zithouding. De bank heeft één motor om 
de hoogte te regelen, die wordt bediend 
met behulp van een geïntegreerde 
kringschakelaar. 2 unidirectionele wielen. 
Ideaal als onderzoeks- of massagebank.

N’Go 2W

Tweedelige elektrische 
osteopathiebank, met handsteunen 
en zijdelings inklapbare 
verbredingssteunen. Het blad 
is extra smal (55cm), zodat de 
therapeut tijdens de behandeling 
dicht bij de patiënt kan staan. 
Verkrijgbaar met comfortabele 
zachte of manipulatie polstering.

Vierdelige behandelbank met 
kort hoofddeel, inclusief de 
gepatenteerde TwinLift-armsteunen 
en een lang been- of zitdeel. De 
hoogte kan ingesteld worden met 
een geïntegreerde kringschakelaar. 2 
unidirectionele wielen.
Ideaal voor fysiotherapie en 
massage.

N’Go 5 N’Go 4
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De innovatieve behandelbanken van 
het Spaanse Naggura zijn het resultaat 
van een uitzonderlijk frisse blik op het 
gewone.

Fysiotherapie and osteopathie banken 
met een vernieuwend en innovatief 
design, born to break the rules. 


